Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 11.2.2021

874/55/RM/2021 Problematika projednávaní přestupků - 2020
I. Rada města bere na vědomí
zprávu týkající se problematiky projednávání přestupků za rok 2020.
875/55/RM/2021

Kupní smlouva na dodávku automobilu MITSHUBISHI
NEW L200 2.2DID INTENSE s příslušenstvím

I. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
automobilu MITSHUBISHI NEW L200 2.2DID INTENSE s příslušenstvím a
to uchazeči TRENDCAR a.s., se sídlem Dukelská 91, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ
49611062.
II. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností TRENDCAR a.s., se sídlem Dukelská 91, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, IČ 49611062, na dodávku automobilu MITSHUBISHI NEW L200 2.2DID INTENSE s
příslušenstvím.
III. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
příslušenství (čelní shrnovací radlice, posypové zařízení a zadní kamerový systém) k
automobilu MITSHUBISHI NEW L200 2.2DID INTENSE a to uchazeči AGROCAR s.r.o., se
sídlem Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 64616134.
IV. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností AGROCAR s.r.o., se sídlem Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm, IČ 64616134, na dodávku příslušenství (čelní shrnovací radlice, posypové
zařízení a zadní kamerový systém) k automobilu MITSHUBISHI NEW L200 2.2DID
INTENSE.
876/55/RM/2021 Příprava turistické sezóny pro rok 2021
I. Rada města bere na vědomí
zprávu, týkající se přípravy turistické sezóny 2021, hodnocení účasti města na veletrzích
ČR a informaci o vydaných tiskovinách
877/55/RM/2021 Zpráva o ovzduší a vodním hospodářství

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o ovzduší a vodním hospodářství
878/55/RM/2021 Problematika životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice životního prostředí ve Štramberku
879/55/RM/2021 Zpráva o odpadovém hospodářství a černých skládkách
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství a černých skládkách
880/55/RM/2021 Zpráva o lesním hospodářství včetně NPP Šipka
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství v porostech v majetku města Štramberk
881/55/RM/2021

Žádost nájemkyně prostor sloužících podnikání v budově
s č. p. 10

I. Rada města bere na vědomí
žádost paní Moniky Tichopádové, IČ 63723476, Komenského 1132/57, 741 01 Nový
Jičín, nájemkyně prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 10 ve Štramberku, ze dne
25.01.2021 o odpuštění nájemného za měsíc leden a únor 2021.
882/55/RM/2021

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru - studio
pro rozvod KT ve Štramberku

I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a společností CATsPER, s.r.o., IČ 64611906,
č. p. 477, 742 74 Tichá (nájemce), když předmětem dohody je skončení nájmu
nebytového prostoru - studio pro rozvod KT ve Štramberku v budově s č. p. 11, ulice
Náměstí, na pozemku parcela č. 13, v obci a k. ú. Štramberk.
II. Rada města schvaluje
odpuštění (prominutí) nájemného a nákladů za služby spojené s nájmem nebytového
prostoru - studio pro rozvod KT ve Štramberku - v budově s č. p. 11 ve Štramberku, a to za
měsíc leden a únor 2021 z důvodu, že po vzájemné dohodě obou stran předal nájemce
nebytový prostor zpět do užívání pronajímateli přede dnem skončení nájmu dohodou a
nájemce tak již v měsíci lednu a únoru 2021 nebytový prostor fyzicky neužíval.
883/55/RM/2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IP-12-8027283

I. Rada města ruší
usnesení č. 858/53/RM/2021 přijaté na 53. schůzi dne 21.01.2021, kterým bylo schváleno
znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IP-12-8027283 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností
ARPEX MORAVA a.s., IČ 26809559, Teslova 783/2, Přívoz, 702 00 Ostrava (strana
Budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy bylo budoucí zatížení
části pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN a přípojková skříň v rozsahu vyznačeném ve výkrese č. 01 ze dne

09.12.2020.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP12-8027283 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností
ARPEX MORAVA a.s., IČ 26809559, Teslova 783/2, Přívoz, 702 00 Ostrava (strana
Budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN a přípojková skříň v rozsahu vyznačeném ve výkrese č. 01 ze dne
04.01.2021.
884/55/RM/2021

Dodávka a montáž závorového systému na parkovišti
Horečka

I. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku na dodávku a montáž závorového systému na parkoviště Horečka ve
Štramberku od firmy AS Parking s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 25532961 ze
dne 18. 1. 2021
II. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a
montáž závorového systému na parkoviště Horečka ve Štramberku a to uchazeči AS
Parking s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 25532961.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na dodávku a montáž závorového systému na parkoviště Horečka ve
Štramberku uzavřenou mezi městem Štramberk, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a firmou AS Parking s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 25532961
na dodávku a montáž závorového systému na parkoviště Horečka ve Štramberku, dle
cenové nabídky ze dne 18. 1. 2021
885/55/RM/2021

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/1/2021/BVB a č. SMM/2/2021/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/1/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní R.D., Ostrava (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č.
311 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky dešťové kanalizace včetně součástí a příslušenství.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/2/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní R.D., Ostrava (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č.
311 v k. ú. Štramberk stavbou drenážního potrubí včetně součástí a příslušenství.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze
886/55/RM/2021 Státního fondu životního prostředí na projekt
"Odkanalizování lokality Libotín"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12391811 mezi Státním fondem životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 a městem

Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt "Odkanalizování lokality
Libotín" prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
887/55/RM/2021

Bezúplatný převod pozemku p. č. 3023/15 k. ú. Štramberk
do vlastnictví města Štramberka

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3023/15 o výměře 25 m2,
ostatní plocha, silnice, k. ú. Štramberk, z vlastnictví České republiky, právo hospodaření
MILNEA státní podnik v likvidaci, do vlastnictví města Štramberka.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. SB-2021-01
mezi MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00
Praha, IČ 00016187, zastoupeným likvidátorem podniku Mgr. Rostislavem Pecháčkem a
městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468,
zastoupeným starostkou města Ing. Andreou Hlávkovou, když předmětem smlouvy je
bezúplatný převod pozemku p. č. 3023/15, k. ú. Štramberk, do vlastnictví města
Štramberka.
Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č.
888/55/RM/2021 3031/3 a p.č. 3033/4 k.ú. Štramberk uzavřením
souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům p.
č. 3031/3 a p. č. 3033/4 v k. ú. Štramberk, mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové a městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu.
889/55/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 89.099.130,00 Kč
Výdaje: 95.332.046,00 Kč
Třída 8. financování: 6.232.916,00 Kč
890/55/RM/2021

Souhlas se zpevněním pozemku p. č. 2351 k. ú.
Štramberk

I. Rada města souhlasí
se zpevněním pozemku p. č. 2351, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Štramberk,
vyštěrkováním dle žádosti J. a J. J., Starý Jičín, ze dne 27.01.2021.
891/55/RM/2021

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavební práce !Oprava
střechy Základní a mateřské školy Štramberk.

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66,
IČ 00298468 a firmou Daniel Goršanov, Polní 1288/1, Kopřivnice, 742 21, IČ
73009083, na opravu střechy u domu v majetku města - Základní a mateřská škola
Štramberk.

892/55/RM/2021

Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti
2021

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/1/2021/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jindřichem Pflegrem, IČ 47203897, U Naplatek
367, 747 33 Oldřišov (nájemce), jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 516/1, p.
č. 518, p. č. 547, p. č. 3034/1 a p. č. 3037/1 (v rozsahu veřejného prostranství u ZŠ a
parkoviště Horečka), vše v obci a k.ú. Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí.
II. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/2/2021/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jindřichem Pflegrem, IČ 47203897, U Naplatek
367, 747 33 Oldřišov (nájemce), jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
15/1 (plocha náměstí), v obci a k.ú. Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí.
893/55/RM/2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IV-12-8019448/VB/001

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8019448/VB/001 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností
ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., IČ 27788695, 1. máje 670/128, Vítkovice, 703 00
Ostrava (strana Budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení částí pozemků p. č. 2376/1 a p.č. 2373 v k. ú. Štramberk zařízením
distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN.
Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku
894/55/RM/2021 na stavební práce "Oprava letního koupaliště Libotín ve
Štramberku"
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu
"Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku".
II. Rada města jmenuje
pětičlennou hodnotící komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti
s podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu "Oprava letního koupaliště
Libotín ve Štramberku" ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ
Ing. Mojmír Kramoliš, radní města
Jiří Juřena, investor města
Lumír Jašek, zastupitel města
Ing. Vladimír Martinák, odborný zástupce
Náhradník:
Ing. Václav Šimíček, místostarosta města
895/55/RM/2021

Souhlas s umístěním stavby a se zvláštním užívání místní
komunikace

I. Rada města souhlasí

s umístěním a provedením stavby venkovní zahrádky na místní komunikaci v období od
01.04. do 31.10. příslušného kalendářního roku, dle situačního výkresu Ing. Jana
Stuchlíka, Kozina 520, 742 66 Štramberk, IČ: 76618668, před domy č,p, 5 a č.p.37 na
Náměstí ve Štramberku a také vydává souhlas se zvláštním užíváním této komunikace za
účelem zřízení této venkovní zahrádky
896/55/RM/2021

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě - semafor Bařiny

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi
městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě plné moci, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 v rámci stavby "Světelná
signalizace přechodu Štramberk, Bařiny"
897/55/RM/2021

Žádost o povolení průjezdu historických vozidel v rámci
rally Moravian Wallachia Classic

I. Rada města souhlasí
s průjezdem historických vozidel v rámci rally Moravian Wallachia Classic katastrem města
Štramberka dne 26. června 2021 dle předložené žádosti organizátora INUA, s.r.o., Na
Příkopě 797, 755 01 Vsetín ze dne 03.02.2021.
Smlouva o dílo na připojení objektu MZB do
898/55/RM/2021 modernizovaného systému centralizované ochrany
objektů PČR
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, sídlem Náměstí 9, 74266
Štramberk a společností Trade FIDES, a.s., IČ 61974731, sídlem Dornych 57, 61700 Brno,
jejímž předmětem je připojení objektu Muzea Zdeňka Buriana do modernizovaného
systému centralizované ochrany objektů PČR

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

